L8WBE68SI Front loaded WD
Tiszta sportöltözékek
A csendes működésű és az otthoni készülékekhez
remekül illő AEG 7000 beépíthető mosó-szárítógép
még a kényesebb ruhadarabokat is tökéletesen
kíméletesen ápolja. A DualSense technológia a
hőmérsékletet és a dob mozgását az aktuális töltethez
Szövettípusokhoz igazítható beállítások a
DualSense technológiának köszönhetően
A DualSense technológia a ciklus különböző
beállításait automatikusan hozzáigazítja a töltetet
alkotó ruhaneműk szövettípusaihoz. Ennek
köszönhetően a ruhák mosása és szárítása pontosan
a megfelelő hőmérsékleten, optimális dobmozgással
Személyre szabható mosási programok a ProSense Technology®
megoldásnak köszönhetően
A ProSense Technology® automatikusan a töltet méretéhez igazítja a mosási
és szárítási időt. Tökéletesen ápolja ruháit, miközben időt, energiát és vizet
takarít meg. A szárazból szárazra mosási és szárítási folyamat soha nem volt
még ennyire hatékony.

More Benefits :
• A gőzprogrammal a mosások között is frissen tarthatja ruháit.
• A NonStop 60 perces program egy óra alatt végez a ruhaneműk mosásával és
szárításával.
• Az AEG mosógépek különösen csendes működésűek.

Features :

Technical Specs :

• Teljesen beépíthető mosó-szárítógép
•Mosási kapacitás: 8 kg
•Max. centrifuga fordulatszám
(ford./perc): 1600
•Kondenzációs szárítógép: a szárításkor
keletkező párát egy kondenztartályba
vezeti el, így nincs szükség
légkivezetésre.
•Szárítási kapacitás: 4 kg
•Késleltetett indítás opció
•Kézimosás program
•Gyapjúmosás program
•Programok: Be/Ki, pamut, pamut
gazdaságos, műszál, kímélő mosás,
Wool/Handwash, Steam,
centrifuga/szivattyúzás, öblítés,
Machine Clean, anti-allergén,
SportWear, kültéri ruházat, farmer, 60
perces program
•Habérzékelő öblítési rendszer
•Kiegyensúlyozó centrifuga
•Görgők, lábak: 4 állítható láb
•Vízelárasztás elleni védelem

• Márkanév : AEG
•Modellnév : L8WBE68SI
•Energiaosztály : A
•Szárítási technológia : kondenzációs
•Max. ruhatöltet (kg) : 8
•Max. ruhatöltet szárítás (kg) : 4
•Kijelző típusa : közepes LCD
•Programok : Be/Ki, pamut, pamut gazdaságos, műszál, kímélő
mosás, Wool/Handwash, Steam, centrifuga/szivattyúzás, öblítés,
Machine Clean, anti-allergén, SportWear, kültéri ruházat, farmer,
60 perces program
•Motor : ÖkoInverter
•Dob kialakítása : Protex szövetkímélő
•Vízelárasztás elleni védelem : nyomáskapcsoló
•Woolmark minősítés : Woolmark Blue
•Mosási zajszint (dBA) : 46
•Centr. zajszint (dBA) : 70
•Szárítási zajszint : 52
• Magasság (mm) : 819
•Szélesség (mm) : 596
• Max. mélység (mm) : 544
•Mélység (mm) : 540

Product Description :
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